
                                                   

  

Uma das mais tradicionais corridas de Fórmula 1, o GP de Interlagos, promete muitas 
emoções! Neste ano, o público assistirá a uma corrida com carros mais velozes, com 
novo visual. A expectativa é que, nos pontos mais velozes da pista, os 330 km/h 
registrados no ano passado sejam superados com facilidade. Serão efetuadas algumas 
mudanças nas zebras e muros de proteção por conta dos riscos com a maior velocidade 
dos carros. Portanto, tudo indica que novamente teremos uma corrida emocionante. 

 
Pacote Inclui: 

 
• 02 noites de hospedagem no hotel escolhido com café e taxas (Temos bloqueio!)  

• Transfers regulares* Aeroporto (CGH ou GRU) ida e volta;  
• Ingresso no setor escolhido para o treino de sábado (16/11) e corrida no domingo 

(17/11)  
• Transfers regulares* Autódromo ida e volta para sábado (16/11) e domingo (17/11)  

• Kit Fórmula 1 (camiseta, protetor de ouvidos e capa de chuva) 
 

PACOTE F1 – 2 NOITES: TREINO DE SÁBADO E CORRIDA DE DOMINGO  
 

Período: de 15 a 17 de NOVEMBRO 

 
COMFORT NOVA PAULISTA 

✭✭✭ 
www.atlanticahotels.com.br 

 
BRASTON SÃO PAULO 

✭✭✭ 
www.braston.com 

 
SLAVIERO JARDINS 

✭✭✭✭ 
www.slavierohoteis.com.br 

 
 

SETORES 
 

VALORES POR PESSOA EM DUPLO 

G ou Q R$ 2.295,00 R$ 2.424,00 R$ 2.525,00 

A R$ 2.752,00 R$ 2.881.00 R$ 2.982,00 

R R$ 3.151,00 R$ 3.285,00 R$ 3.383,00 

M R$ 4.355,00 R$ 4.610,00 R$ 4.717,00 



                                                   

  

 
*Consulte-nos para noites extras; 

**Clientes nos setores VIPs possuem transfer privativo aeroporto e autódromo; 

***Consulte-nos por opções em quartos individuais e triplos. 

 
ARQUIBANCADAS 

 
SETOR G - Este setor é o preferido das empolgadas torcidas organizadas de F1, que 
tradicionalmente se reúnem para vibrar por suas equipes favoritas. Esta arquibancada 
está localizada no final da reta mais longa de Interlagos, a Reta Oposta, ponto mais 
veloz da pista, onde os carros chegam a 330 km/h no final, com uma dura redução para 
160 km/h. Setor descoberto em estrutura tubular. 
 
SETOR Q - Localizado no centro da reta mais longa de Interlagos, a Reta Oposta, 
ponto mais veloz da pista, onde os carros chegam a 330 km/h no final, com uma dura 
redução para 160 km/h, este é o setor popular para o público que não faz parte de 
torcidas organizadas. Setor descoberto em estrutura tubular. 
SETOR A - Setor com visão privilegiada das famosas curvas de Interlagos - 
Laranjinha, Pinheirinho e Bico de Pato, que exigem muita técnica dos pilotos, da 
largada, da reta de chegada e ainda da Subida dos Boxes, onde a velocidade dos carros 
chega a 310 km / h. Setor descoberto em estrutura permanente. 
 
SETOR F - Esta arquibancada está localizada junto à área de maior aceleração do 
circuito, no início da "Reta Oposta", com ampla visão do ‘S' do Senna e saída dos 
boxes. 
 
SETOR M - Esta moderna arquibancada em alvenaria tem à frente os boxes e o 
trabalho intenso das equipes durante os treinos e a corrida. À direita, a tomada do ‘S’ do 
Senna, com uma violenta redução de 320 km/h para 110 km/h. Setor coberto em 
estrutura permanente, com assentos individuais. 
 
SETOR B - Arquibancada padrão Premium com alimentação inclusa (sanduíches, 
doces e frutas) e open bar (sucos, refrigerantes, com cerveja a partir das 11h) nos três 
dias do Evento. Situada em frente ao grid e aos boxes, de onde se pode observar o 
trabalho das equipes, e assistir à largada, à bandeirada e à cerimônia de pódio. Setor 
coberto em estrutura permanente com assentos individuais.  
 

ÁREAS VIPS 
 

B R$ 6.664,00 R$ 6.795,00 R$ 6.895,00 

ORANGE** -- -- R$ 10.527,00 

INTERLAGOS** -- -- R$ 14.300,00 

PADDOCK** -- -- R$ 31.060,00 



                                                   

  

VIP ORANGE TREE CLUB - Localizado em um ponto crucial do circuito, com visão 
de entrada e saída da difícil Curva do Laranjinha. Ali, os carros reduzem brutalmente a 
velocidade de 275km/h para 180km/h. Para muitos pilotos, é o trecho mais árduo do 
percurso. 
Localização: Curva do Laranjinha; 
Estrutura: Acomodação no formato de arquibancada, em alvenaria, coberta, com 
assentos individuais; lounge aberto com vista para a pista; buffet finger food com 
sanduíches quentes e frios, frutas e doces nos três dias do evento; open bar: água, sucos, 
refrigerantes e cerveja (a partir das 11h). 
Visitação aos boxes na sexta-feira e no sábado do evento, em horário predeterminado; 
telão; equipes de apoio e de segurança. 
 
VIP INTERLAGOS CLUB - Localizado muito próximo à pista, em frente à entrada da 
Ferradura, onde há forte aceleração e desaceleração e é possível acompanhar quem faz a 
melhor tomada de curva. 
Localização: Entre a Descida do Lago e a entrada da Ferradura; 
Estrutura: Acomodação no formato de arquibancada, com assentos individuais, em 
frente à pista; lounge com estação de entretenimento; buffet de alimentação exclusivo 
(café da manhã, almoço e sobremesas); open bar com vinhos e cerveja (a partir das 
11h). 
Visitação aos boxes nos três dias do evento, em horário predeterminado; monitores de 
TV com imagens da pista e cronometragem; equipes de apoio e de segurança  
 
VIP PREMIUM PADDOCK CLUB – STAR LOUNGE - Localizado no centro das 
atenções do autódromo de Interlagos: sobre os boxes das equipes, com vista espetacular 
da largada e ampla visibilidade do circuito. 
Localização: Sobre os boxes das equipes de F1; 
Estrutura: Acomodação no camarote denominado STAR LOUNGE; área exclusiva 
com vista para a movimentação dos boxes das equipes de F1; buffet de alimentação 
exclusivo (café da manhã, almoço e sobremesas); open bar, com bebidas alcóolicas a 
partir das 11h; lounge com área de entretenimento e champagne bar exclusivos. 
Visitação aos boxes nos três dias do evento, em horário predeterminado; monitores de 
TV com imagens da pista e cronometragem; equipes de apoio e de segurança.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

  

 
MAPA DO AUTODROMO, ARQUIBANCADAS E VIPS 

 

 
 

Forma de pagamento: 
 

  Á VISTA; 
 ENTRADA 30% + 06 VEZES SEM JUROS NOS CARTÕES VISA E MASTER; 

 

IMPORTANTE: 
**Os hotéis ofertados neste pacote têm check-in às 14h e o checkout se encerra às 12h. 
***Valores em reais. 
 
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 


